
Акт
лiсопатологiчного обстеження лiсових насаджень Дп <<маневицьке

лг> Волинського оулмГ па доцiльнiсть проведенпя заходiв з

полiпшення санiтарноfо стану лiсiв

20.03.202|р. смт. Маневичi

комiсiя в складi: головного спецiалiста сектору охорони та захисту лlсу

волинського обласного управлiння лiсового та мисливського господарства

роману<и П.п., iнженера-лiсопатолога I категорii вiддiлу нагляду та прогнозу

дсJtrI <Херсонлiсозахист> Смiчик.С.о., головного лiсничого дtI
<<Маневицьке JIГ> Пащука В.Г., начальника вiддiлу лiсового господарства .ЩI

<<МаневИцьке JIГ> ВяЛьцева т.м., провiдного iнженера ОЗЛ ,ЩI <Маневицьке

JIГ> ЗiнИча С.С., лiсничих ЩI <Маневицьке JIГ>: Вовчецького лiсництва

лiсовецького д.в., оконського лiсництва Солобчука Д,м,, Галузiйського

лiсництва CHiTKa в.в., Куклинського лiсництва ГрищУка О.Д., у присутностi

представникiв органiв самоврядування 19 березня2021 року було проведено

обстеження лiсових насаджень дJIя призначення заходiв з полiпшення

санiтарного стану лiсiв, а саме санiтарних рубок суцiльших на площi 3,2 га,

Таксацiйна характеристпка оглянутих насаджень згЦно

матерiалiв лiсовпорядкування 2012 року :
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l 2 з 4 5 6
,7 8 9 10 ll 12 13 l4 l5 l8

вовчецьке 4| 42 1.1 l 0,7 0,7 8Бп2Сз (7Сзк3Бп) 69 0,6 l 20 24 180 з l40

I'азом СРС 1,1 0,7 {),1

Куклинське з4 6 0,6 1 0,з 0,3 5сзк5Бп+Ялс 64 0,7 lA 2з 24 21а 3 l65

Куклинське з4 14 0,5 l 0,1 0,1 10Ялс 59 о1 lA 22 24 з70 з l80



/

Куклинське з5 l |,2 1 0,4 0,4 5Сзк4Бп1 ос+Влч+Ялс 64 0,85 lA 22 22 з20 з l70

Куклинське 35 2 )ý l 0,2 0,2
5Бп2СзЗВлч+ос

( 5Ялс2Бп2Сз 1 Влч)
59 0,7 l 2з 26 250 з 175

Разом СРС 4,8 l l

оконське 5 14 24,5 4 0,8 0,8 9СзкlБп 79 0,7 l 25 30 з50 4 200

оконське 8 21 1,7 1 0,3 0,3 8Сз(60)2Сз(8а) 60 0,8 1 20 22 зз0 J 1l5

Разом СРС 26,2 1,1 1,1

Галузiйське 52 35 l4,1 1 0,4 0,4 10Сз+Дз+Бп 58 0"7 lA 2з зб з40 4 1,15

Разом СРС l4"| 0,4 0,4

Всього СРС 4б.8 3,2 3,2

в результатi обстеження встановлено наступне:

щорiчно площi лiсу пiддаються впливу комплексу несприятливих

факторiв абiотичного i бiотичного характеру. В результатi вiдбува€ться

ослабленнЯ i загибелЬ дерев, в насадженнях з'являеться пiдвищениЙ

патологiчний вiдпад, стае незадовiльним ix санiтарний стан. Комплекс

несприяТливиХ факторiв включае В себе: погоднi та грунтово-кJIlматичн1

чинники, осередки шкiдникiв i хвороб лiсу, антропогеннi чинники та iншi.

незважаючи на проведенi санiтарно-оздоровчi зa>(оди, загапьна площа

насаджень з порушеною i втраченою бiологiчною стiйкiстю зменшилась, €Lпе

не зникJIа зовсiм.
Причини послабленнЯ В ycix обстежених KBapT€tJIulx зумовленi

незадовiльним загальним санiтарним станом насадження на момент

обстеження. На його погiршення вплиЕула ситуацiя минулих poкiB, викликана

масовим всиханням соснових насаджень внаслiдок короiдного спаJIаху.

При оглЯдi дiлянОк, предсТавлениХ для обсТеженнЯ .ЩfI <МаНевицьке ЛГ)),

спостерiГаемо, що часТо всихання проходить у cTiнax лiсу по периметру

попереднiх рубань, в прилеглих дiлянках до незiмкнутих лiсових культур,

дорiг, полiв, але й нем€IJIо € всихаючих площ у серединi здорового лiсу,

На оглянутих дiлянках хвойних порiд в HarIBHocTi стоячi дерева з

вiдшарованою корою, в основному, iз змiшаним типом всиханням,

вiтровалЬнi, буреломнi та дерева, ypaжeHi грибковими та бактерiальними

комплексами хвороб: iз слiдами видiленого ексудату бактерiозу, який на

повiтрi чорнiс; вздуттями кори, наростами на стовбурах, некрозними

трiщинами, раковими виразками та пухлинами.

обстеженi насадження являють собою куртинне та суцiльне всихання, яке

виявляеться у виглядi дерев Iv - и категорii санiтарного стану, а саме

нежиттездатних, свiжого та переважно старого сухостою, з оп€шою корою на



стовбурilх в нижнiй частинi, з заселеннrIм та вiдпрацюваннrlм стовбУроВиМи

шкiдниками з родин вусачiв, златок, короiдiв.
У кварталi 41 видiл 42 Вовчецького лiсництва, у кварталах/виД\лаХЗ416,

З5l1r, Куклинського лiсництва, в кварта_гli 5 видiлi 14 Оконського лiсниЦТВа

виявлено наявнi ознаки ураження насадження кореневими гнилями, ознаки

xapaKTepHi для кореневоI ryбки (Heterobasidioп аппоsum) - це вiдмерлi,

всихаючi дерева з дiаметром, близьким до середнього; гапявини, що

оточуються дуже оолабленими (хворими), всихzlючими деревами з ажурними

крон€lNIи, короткими пагонами з хвоею у виглядi пl.T кiв, свiЖИМ Та СТаРИМ

сухостоем, окореною нижньою частиною стовбура з характерним запахом та

ексудатом чорно-коричневого кольору. Коренева ryбка викликае строкату,

корозiйну, ядроВу, кореневу i компевJ гниль, вiдшарування кори в нижнiй

частинi стовбура (коренева ryбка до осередку по лiсгоспу не внесена).

Практично Bci оглянутi дiлянки знаходяться якщо не на ме}к1, то в

периметрi не бiльше 200 м вiд зрубiв по причинi короiдного ураження, тому
MelKi,Bci оглянутi дiлянки

дiлянки, якi пiдляг€lютЬ видЕLленню, мають мозаiЧний характер, також близько

80ой оглЯнутиХ дiляноК попередньо пройденi вибiрково санiтарними рубками.
споотерiгаеться наявнiстьмайже на Bcix дiлянках споотерiгаеться нzulвнlсть дерев, уражених

грибковими та бактерiальними комплексами хвороб: розпирання кори зi

слiдами видiленого ексудату на kopi (бактерiозами) та деревинi у виглядi бiло-

рожевого н€lльоту; з наростами, розтрiскуванням кори, з€Lпитими живицею та

чiткО виражеНою схемою ходiв вiд результату життедiяльностi стовбурових

шкiдникiв.
В ялиновому насадженнi, в квартал/видiл: ЗаlДQ); з5/2(|)

куклинського лiсництва за санiтарним станом представленi дерева v-vl
категорii санiтарного стану вiдпрацьованi короiдом типографом та великим

2(1) з 5Бп2Сз3Влч*Ос
кварталi 41 видiл а2(1)

ялиновим лубоiдом (Dendroctonus micans krrg.), про що свiдчать льотнi отвори

залитi живицею в нижнiй частинi стовбура, Xapa1TepHi ходи.

По матерiалах вйведення, згiдно aKTiB розбiжностi вiд t7.03.2021 року був

змiнений склад насадення: в Куклипському лiснпцтвi у кварталi 35 видiл

вся заселена та вiдпрацьована стовбуровими шкiдниками частина хвойних

дерев Iv _ \/| категорiй санiтарного стану вражена синявою, яка розвиваеться

в ходах комах у заболоннiй частинi стовбурiв. Посинiння деревини хвойних

дереВ пов'язаНо з патогенним грибком офiостомой.

На пробНих площах обстежених дiлянок запас деревостану, пiдлягаючий

санiтарнiй рубчi суцiльнiй, становить в процентному вiдношеннi вiд

rra 5Яле2Бп2СзlВлч; у Вовчецькому лiсництвi в

з 8Бп2Сз на 7Сз3Бп.

заг€шьного запасу:



по Галузiiвському лiсництвi -98 %;

по Вовчецькому лiсництвi - 100 %;

по Оконському лiсництвi - вiд 95 до 100 %;

по Куклинському лiсництвi - вiд 95 до 100 %.

Пр" обстеженнi насаджень було встановлено: ступiнь розладнання
деревостанiв сильний; характер всихання - куртинний та суцiльний; темП

всихання рiзкий та поступовий.
Оглянутi насадження створюють незадовiльний санiтарний стан

лiсових масивiв та знижують iх захиснi функцii.

Висновкп та пропозицii :

Змiшаний тип ослаблення свiдчить про порушення функцiй кореневоТ

системи дерев причини цьому KopeHeBi гнилi та тривалi змiни

гiдрологiчного режиму, якi сприяли ослабленню фiзiологiчноГО СТаНУ

насаджень та розвитку осередкiв стовбурових шкiдникiв.

Ступiнь розладнання (всихання) - сильний.

Характер всих€лння - куртинний та суцiльний.

Темп всихання - поступовий та рiзкий.
.Щля наведення належного санiтарного стану лiсiв, з метою запОбiГаННЯ

розповсюдженню хвороб та шкiдникiв лiсу, недопущення втрати теХНiЧНОi

якостi деревини, провести caHiTapHy рубку суцiльну загальною площею 3,,2

га, в тому числi по лiсництвах:

вовчецьке 4| 42 1,1 l 0"7

Разом СРС 1,1 0,7

Куклинське з4 6 0,6 l 0,3

Куклинське 34 l4 0,5 l 0,1

Куклинське з5 l 1,2 1 0,4

Куклинсько 35 2 )ý l 0,2

Разом СРС 4,8 l

оконське 5 14 24,5 4 0,8

оконське 8 2| |,7 l о1

Разом СРС 26,2 1,1

Галузiйське 52 з5 l4,7 l 0,4

Разом СРС |4,,| 0,4



Запроектованi заходи провести згiдно вимог:

- При проведеннi заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв

виконувати вимоги <санiтарних правил в лiсах Украiню), затверджених

постановою кму вiд27.07.1995р. ]ф555, в редакцii постанови кму вiд

26.|о.2оlбр. JФ 756тапостанови кму вiд 09.t2.2020р. Nч1224).

- ст. 3 Закону Украiъи <про оцiнку впливу на довкiлло (зi змiнапrи та

доповненнями);
- cTaTTi з9 Закону УкраТни <Про тваринний cBiT>> (зi змiнадли та

доповненнями);
- запiснення зрубiв провести згiдно дiючих нормативiв з дотриманням

Правил вiдтворення лiсiв, затверджених постановою КМУ вiд 01 ,03,2007 р,

Ns 30З.

вивезення деревини з насаджень здiйснювати одночасно з iT заготiвлею,

ОчисткУ лiсосiк на даний перiод провести одночасно з Ti заготiвлею,

додатки: 6 - зведена вiдомiсть насадження, що потребуе проведення

7 - зведена вiдомiсть пробнот площi, закладенот у насадженн1, що

потребус сучiльноi рубки caHiTapHoT,

плани обстежених лiсових дiлянок, з нанесених на них пробних площ,

дотримУючисЬ Правил пожежноi безпеки в лiсах Украiни.

,Що акry додаються:

срс,

ПИписи:
Головний спецiалiст сектору охорони та

з€lхисту лiсу Волинського обласного

управлiння лiсового та

мисливського господарства

Iнженер- лiсопатолог I категорii

вiддiлу нагляду та прогнозу

ДС JtrI <<Херсонлiсозахист>

Головний лiсничий ДI <Маневицьке JIГ>

Начатtьник вiддiлу лiсового господарства

,ЩI <Маневицьке JГ>>

Провiдний iнженер ОЗЛ ДГI (

Оr-a_---.П.Романуха

С.о. Смiчик

Пащук

Вяльцев

Зiнич

Лiсничi ДГI <Маневицьке JГ>:



Вовчецького лiсництва

Оконського лiсництва

Га_гlузiйського лiсництва

Куклинського лiсництва

Представники мiсцевого самоврядуван

*

А.В. Лiсовецький

А.М. Солобчук

В.В. CHiTKo

О.А. Грищук
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